Informatieboekje s.v. Hatto-Heim
Seizoen 2018 / 2019

“Je bent in beeld
als je bij Hatto Heim speelt”

Welkom bij s.v. Hatto-Heim!
Wij zijn blij dat je hebt gekozen voor s.v. Hatto-Heim en hopen dat jij je snel thuis gaat
voelen bij onze vereniging. In dit informatieboekje staat belangrijke informatie voor jou en je
ouders over onze vereniging. Ook staat er nog veel informatie op onze website.
Wanneer je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt neem dan gerust contact op
met één van de leden van de jeugdcommissie of kom op zaterdag langs op ons sportpark ‘t
Achterveen. Daar is bijna altijd iemand aanwezig van de jeugdcommissie of het bestuur om
je vragen te beantwoorden.
Wij wensen je een fijne en sportieve tijd toe bij s.v. Hatto-Heim!

De club
S.v. Hatto-Heim is opgericht in 1936 en is gelegen aan de Konijnenbergerweg 2a in Hattem.
De club telt ruim 650 leden en op dit moment hebben we 38 teams in de KNVB-competitie
(waaronder 7 teams meisjes/vrouwen in combinatie met voetbal vereniging vv Hattem). De
accommodatie bestaat uit een clubhuis, 10 kleedkamers, 3 speelvelden (waarvan 1
kunstgras) en 1 trainingsveld en een commissiekamer/wedstrijdsecretariaat. De clubkleuren
zijn geel/blauw.
S.v. Hatto Heim is te volgen via social media:
 Website: www.svhattoheim.nl
 Facebook: www.facebook.com/svhatto.heim.7
 Twitter: www.twitter.com/svHattoHeim
Algemene gegevens:
Sportpark Het Achterveen
Konijnenbergerweg 2a
8051 CC Hattem
038 444 2200

Welke voetbalspullen moet je kopen
Als je begint met voetballen heb je in ieder geval de volgende spullen nodig:
 Voetbalschoenen
 Voetbalsokken (clubkleur blauw)
 Voetbal korte broek (clubkleur blauw)
 Scheenbeschermers
Op de website kun je hierover ook informatie vinden en heb je toegang tot de club webshop.
Vanwege het verhoogd risico op blessures is het niet toegestaan om zonder
scheenbeschermers te trainen of een wedstrijd te spelen.
Daarnaast zijn een extra t-shirt, korte broek en voetbalsokken handig tijdens het trainen.
Voor de koudere periode is een trainingspak en/of thermokleding aan te bevelen. Na het
trainen en in ieder geval na de wedstrijd wordt er gedoucht, dus neem ook douchespullen en
slippers mee.
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Bij s.v. Hatto-Heim hebben alle teams gesponsorde kleding (wedstrijdshirt, wedstrijd
trainingspak en een sporttas). Dit houdt in dat je dit niet zelf hoeft te kopen. Deze kleding
mag alleen gedragen worden op de dag van de wedstrijd en dus niet in vrije tijd of tijdens de
training. De sponsorkleding is eigendom van de vereniging en wordt in basis aan het einde
van het seizoen weer ingeleverd.

Vervoer en wasbeurten
Voor het vervoer naar de uitwedstrijden zijn wij afhankelijk van de bereidwilligheid van
ouders. De leiders van een team zullen indien nodig hiervoor een rijschema maken. Ook
zullen zij een schema maken voor het wassen van de wedstrijdshirts. Dit vind je terug in de
teamgids. Ieder team heeft een teamgids met alle gegevens en afspraken over het team
waarin je speelt. De teamgids ontvang je van de leider van je team.

Ledenadministratie en contributie
Volgens de statuten van de vereniging is contributie verschuldigd over de periode van 1 juli
tot en met 30 juni van het jaar daaropvolgend. Ook wanneer het lidmaatschap tussentijds
wordt opgezegd, is de contributie toch tot en met 30 juni verschuldigd (dit ook in verband
met de afdracht van gelden van de club aan de KNVB). Opzegging kan alleen plaatsvinden
rechtstreeks bij de ledenadministratie. Opzegging bij andere personen is niet mogelijk.


De ledenadministratie wordt beheerd door Ton van Duinen - tonvanduinen@kpnmail.nl

Betaling van de contributie vindt plaats via een machtiging voor automatische incasso. De
contributie wordt maandelijks geïncasseerd, rond de 27e van de maand (12 keer per jaar).
Voor gezinnen met een laag inkomen biedt Stichting Leergeld Noord Veluwe mogelijk
ondersteuning: www.leergeldnoordveluwe.nl.
Per 1 januari 2018 zijn de contributies als volgt vastgesteld:
 Senioren spelende leden
€ 202,00 per seizoen
 Senioren niet-spelende leden
€ 83,00 per seizoen
 Junioren JO19, JO17 en JO15
€ 149,00 per seizoen
 Pupillen JO13, JO11, JO9 en JO8
€ 129,00 per seizoen
 Mini’s
Gratis
Vragen over contributie(inning) kunnen gesteld worden aan de penningmeester:
 Dirk van Dijk - penningmeester@svhattoheim.nl

Leeftijdsgrenzen pupillen en junioren
De geboortedatum van een speler is bepalend voor de leeftijdsgroep waarin hij of zij speelt.
Dispensatie van een speler (max. 1 jaar ouder dan leeftijdsgroep) is mogelijk als daar een
goede reden voor is.
 pupillen JO8: spelers die 7 of 8 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 7 jaar nog niet hebben bereikt.
Wedstrijdduur: 2x20 minuten, met na 10 minuten een time-out.
 pupillen JO9: spelers die 8 of 9 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 8 jaar nog niet hebben bereikt.
Wedstrijdduur: 2x20 minuten, met na 10 minuten een time-out.

Informatieboekje s.v. Hatto Heim 2018/2019 1v0

Pagina 3 van 8














pupillen JO10: spelers die 9 of 10 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 9 jaar nog niet hebben bereikt.
Wedstrijdduur: 2x25 minuten, met na 12,5 minuten een time-out.
pupillen JO11: spelers die 10 of 11 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 10 jaar nog niet hebben bereikt.
Wedstrijdduur: 2x30 minuten, met na 15 minuten een time-out.
pupillen JO12: spelers die 11 of 12 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 11 jaar nog niet hebben bereikt.
Wedstrijdduur: 2x30 minuten, met na 15 minuten een time-out.
pupillen JO13: spelers die 12 of 13 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt.
Wedstrijdduur: 2x30 minuten.
junioren JO15: spelers die 13, 14 of 15 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt.
Wedstrijdduur: 2x35 minuten.
junioren JO17: spelers die 15, 16 of 17 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.
Wedstrijdduur: 2x 40 minuten.
junioren JO19: spelers die 17, 18 of 19 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het
desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
Wedstrijdduur 2x 45 minuten.

De jeugdteams JO13 t/m JO19 spelen op een groot veld met een team van 11 spelers. De
jeugdteams JO11 en JO12 spelen op een half veld met een team van 8 spelers. De
jeugdteams JO8 en JO9 spelen op een kwart veld met een team van 6 spelers.

Champions Leaque
Ben je tussen de 4 en 7 jaar oud dan kan je bij s.v. Hatto-Heim terecht bij de mini’s.
De mini’s van s.v. Hatto-Heim spelen volgens het 4 tegen 4 principe en wisselen continu
door, zodat je altijd weer een ander team tegenover je hebt staan. De mini’s doen niet mee
in een competitie, maar spelen in clubverband de zogenaamde Champions League. Iedereen
speelt in een tenue van een bekende club, zoals bijvoorbeeld FC Barcelona of AC Milan. De
mini’s voetballen elke zaterdag om 09.00 uur op het kunstgrasveld en trainen op
woensdagmiddag van 15.30 en 16.30 uur.

Meisjes- en dames voetbal
HMC (Hattemer Meiden Combinatie) is de naam waaronder de s.v. Hatto-Heim en
buurvereniging v.v. Hattem uitkomen met hun gezamenlijke meidenteams. De laatste jaren
is het meiden- en dames voetbal een snel groeiende sport geworden. Ook bij HMC is het
meiden- en dames voetbal erg populair en zij komen met verschillende teams uit in de
competitie. Tot en met JO9 blijft je bij s.v. Hatto-Heim in een gemengd team spelen en
daarna speel je in basis in een team bij HMC.
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Spelerspas
Zodra een speler 12 jaar is en valt onder JO13 of MO13, mag hij/zij alleen voetballen als hij/
zij in het bezit is van een spelerspas van de KNVB. Deze pas is opgenomen in de
Wedstrijdzaken app (Sportlink) die wordt gebruikt voor het mobiel Digitaal
WedstrijdFormulier (mDWF). De spelerspas is in het leven geroepen door de KNVB om te
voorkomen dat spelers die te oud zijn in een lagere leeftijdscategorie meedoen. De
spelerspas draagt een steentje bij om het fairplay in het voetbal te stimuleren. Voor de
spelerspas moet je wel een goede pasfoto aanleveren.

Selectiebeleid
Het indelen van de verschillende teams bij de jeugd is ieder jaar weer een hele klus. S.v.
Hatto-Heim is een club die elke individuele voetballer wil laten voetballen op zijn/haar eigen
niveau. Er wordt ingedeeld op basis van kwaliteit/talent en door de KNVB vastgestelde
leeftijdsgrenzen. Dit betekent dat er selectieteams en niet-selectieteams zijn. Selectieteams
trainen twee keer per week en niet-selectieteams trainen in principe één keer per week. Wij
hebben wel de ambitie om alle teams twee keer per week te laten trainen, maar uitdagingen
in logistiek en capaciteit verhinderen ons dat nog.
Voor alle jeugdteams geldt de ambitie om zo hoog mogelijk te voetballen.
Voor het indelen maken we gebruik van de kennis van de trainers, technisch coördinatoren
en (hoofd)leiders. Deze personen volgen gedurende het seizoen de spelers.
Hatto-Heim houdt altijd de optie open om spelers die zich goed ontwikkelen gedurende het
seizoen met een hoger team mee te laten trainen of geheel naar een hoger team te
plaatsen. Dit gebeurt in overleg met de trainer, technische commissie en desbetreffende
speler samen met ouder(s)/verzorger(s). Aan de andere kant blijft ook altijd de mogelijkheid
bestaan om een speler naar een lager team te plaatsen als blijkt dat een speler toch niet op
een bepaald niveau mee kan komen. Vaak wordt dit gezien als een degradatie, maar wij
willen voorkomen dat een speler het plezier in voetbal kwijtraakt of te weinig aan spelen
toekomt. Bij uitzonderlijke talenten kan het voorkomen dat een speler vervroegd naar een
hogere leeftijdsgroep wordt geplaatst.

Wedstrijden
Voor alle jeugdteams maakt de KNVB gebruik van een najaars- en een voorjaarscompetitie.
De najaarscompetitie loopt van september tot en met half december, de
voorjaarscompetitie loopt van eind januari tot en met mei. Dit houdt in dat na de winterstop
de teams mogelijk opnieuw worden ingedeeld op basis van de prestaties in de
najaarscompetitie. Hiermee wordt voorkomen dat teams een heel seizoen te licht of te
zwaar worden ingedeeld.
Teams die in een hogere klasse spelen, bijvoorbeeld eerste of hoofdklasse, spelen in een
competitie die het hele seizoen duurt en kunnen halverwege het seizoen niet in een hogere
of lagere klasse worden ingedeeld.
Aan het begin van het voetbalseizoen worden de teams ook ingeschreven voor een aparte
bekercompetitie van de KNVB. Deze staat los van de gewone competitie en de wedstrijden
zijn in het begin vooral bedoeld als extra oefenwedstrijden, zodat iedereen even aan elkaar
kan wennen.
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Trainingen
S.v. Hatto-Heim beschikt voor de trainingen over een kunstgrasveld en een trainingsveld. Wij
gaan ervan uit dat praktisch alle trainingen doorgaan. Indien de weersomstandigheden
dusdanig slecht zijn (onweer, sneeuw of vorst) dan wordt de training afgelast. De trainer
beslist of trainingen doorgaan en communiceert dit met de spelers/ouders al dan niet via de
(hoofd)leiders. Omdat dit voor de verschillende leeftijdsgroepen kan verschillen kan het
voorkomen dat andere groepen wel (aangepast) trainen. De trainingstijden en op welk veld
getraind wordt kunt u terug vinden op de website. Wij verwachten van de spelers dat zij op
tijd op de training aanwezig zijn. Indien je niet aanwezig kan zijn moet je dit op tijd
doorgeven aan de trainer.

Afgelastingen
De KNVB kan het hele amateurvoetbal landelijk of per district afgelasten. Dit staat dan op
teletekst pagina 603. S.v. Hatto-Heim valt onder district Oost. Het kan ook voorkomen dat
verenigingen zelf de velden niet geschikt vinden om op te voetballen. Afgelastingen worden
zoveel mogelijk op de website vermeld.

Kunstgrasveld
Sinds enkele jaren beschikt s.v. Hatto-Heim over een kunstgrasveld wat in beheer is van een
stichting. Om het veld in goede staat te houden zijn er wel een aantal regels opgesteld:
 Betreden en verlaten van het veld dient te geschieden via de daarvoor bestemde hekken.
( dus niet over de reclameborden)
 Het kunstgrasveld mag alleen betreden worden met voetbalschoenen ( met vaste
noppen) of kunstgrasschoenen.
 Het is verboden om drinken of etenswaren mee te nemen op het kunstgrasveld.
 Gooi afval en sigarettenpeuken niet op de grond, maar in de daarvoor bestemde
afvalbakken.
 Publiek mag onder geen beding het kunstgrasveld betreden.
 De stichting is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of ongeval.

Toernooi en overige activiteiten
Al jaren organiseert s.v. Hatto-Heim verschillende activiteiten voor haar jeugdleden. Tijdens
deze activiteiten ligt het accent meer op het recreatieve, gezellige en sociale aspect. Deze
activiteiten worden door de activiteiten- en/of jeugdcommissie georganiseerd. Bijvoorbeeld:
sinterklaasfeest voor de mini’s en spelers uit de jeugdteams JO8 en JO9, het
kerstzaaltoernooi voor alle jeugdleden etc.
Daarnaast wordt er van de spelers van de jeugdteams JO13 tot en met de spelers van de
jeugdteams JO19 verwacht dat zij één keer per seizoen een activiteit organiseren met
betrekking tot maatschappelijke betrokkenheid.

Pesten
Pesten is iets wat binnen onze vereniging niet wordt geaccepteerd. Indien u merkt dat uw
kind slachtoffer is van pesten vragen wij u om dit te melden bij de leiders/hoofdleider of bij
de jeugdvoorzitter, zodat wij dit volgens het opgestelde pest protocol kunnen gaan
aanpakken.
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Alcoholgebruik
Om het alcoholgebruik binnen de jeugdafdeling te weren, wordt er in ons clubhuis geen
alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Op zaterdagen wordt er voor 14.00 uur
sowieso geen alcohol geschonken. Bij jeugd-activiteiten wordt er in het clubhuis ook voor
volwassenen geen alcohol geschonken.

Vrijwilligers
Het mag duidelijk zijn dat s.v. Hatto-Heim altijd nieuwe, energieke vrijwilligers kan gebruiken
in tal van functies. Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om uw kind te laten sporten.
Graag doen wij dan ook een beroep op jou/u om onze groep vrijwilligers te versterken.
Hierbij kan gedacht worden aan:
 Leider worden van een team
 Trainen/coachen
 Kantinedienst draaien
 Lid worden van een commissie bijvoorbeeld: activiteitencommissie, voetbaltechnische
commissie, jeugdcommissie etc.

Tot slot
Belangrijke gegevens op een rijtje:
Hoofdbestuur
Eindverantwoordelijk voor de organisatie van de vereniging in het algemeen. Beheert de
financiën, de ledenadministratie, draagt zorg voor de accommodatie, onderhoud externe
contacten, verzorgt sponsoring en PR.
Jeugdcommissie en hoofdleiders
Verantwoordelijk voor de organisatie van het jeugdvoetbal. Met name de zaken die buiten
het voetbaltechnische aspect vallen en in het bijzonder de organisatie en communicatie
binnen alle geledingen van de jeugd.
Voorzitter jeugdcommissie
Secretaris jeugdcommissie

: Vacant
: Jacomien Oosting

Bij voorkeur heeft elke leeftijdsgroep een hoofdleider. Hij of zij is de schakel tussen spelers,
ouders, leiders, trainer(coach), VTC en JC. De hoofdleider zorgt ervoor dat de organisatie
rondom de teams in goede banen wordt geleid.
Jeugdteams Mini´s
Jeugdteams JO8 en JO9
Jeugdteams JO10
Jeugdteams JO11 en JO12
Jeugdteams JO13 en JO19
Jeugdteams JO15 en JO17

: John Eikelboom en Klaas-Jan Ritzema
: Wilco Liefers
: Vacant
: Pascal Docter
: Arjen Lankman
: Jan Langevoord

Op de website zijn de contactgegevens te vinden van de leden van de JC.
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Voetbaltechnische commissie
Verantwoordelijk voor de teamindelingen, alle voetbaltechnische zaken en de communicatie
tussen trainers, leiders, spelers en ouders.
Algemeen voetbaltech. commissie : Pieter Koridon
Secretaris voetbaltech. commissie : Janneke Neuteboom
Jeugdteams JO8 t/m JO14
Jeugdteams JO15
Jeugdteams JO17
Jeugdteams JO19
Seniorenteams

: Wilfried van Rijssen, Erik Rave en Edwin Oosting
: Vacant
: Bert Neuteboom
: Marten van der Ziel
: Ad Admiraal en Marco Schuurman

Op de website zijn de contactgegevens te vinden van de leden van de VTC.
Trainer/trainer coach
De trainer of trainer coach is verantwoordelijk voor een goede training. De trainer en/of
trainer coach houdt zich tijdens de wedstrijd bezig met opstelling en begeleiding en coaching
van het team tijdens de wedstrijd.
Leiders
Elk team heeft naast een trainer of trainer coach ook altijd één of twee leiders.
Leiders zijn verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van wedstrijden en zijn het
eerste aanspreekpunt voor ouders.
Overige functies
Naast voetbal gerelateerde commissies en functies bestaan er binnen de vereniging ook nog
een aantal commissies die rand voorwaardelijke zaken regelen, zoals de sponsorcommissie,
supportersclub, activiteitencommissie, clubhuiscommissie en daarnaast de
schoonmaakploeg, ….
Wij wensen je een fijne en sportieve tijd toe bij s.v. Hatto-Heim!

Informatieboekje s.v. Hatto Heim 2018/2019 1v0

Pagina 8 van 8

